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Projekt mobilności z krajami partnerskimi (Ukraina) 2015-PL01-KA107-016313 

 
W projekcie uczestniczyło 6 uczelni ukraińskich (Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, 
Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, 
Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny, Kijowski Narodowy Uniwersytet 
Budownictwa i Architektury, Odeski Narodowy Uniwersytet Techniczny oraz Chersoński 
Państwowy Uniwersytet Techniczny), z którymi do tej pory PL miała najbardziej rozwiniętą 
współpracę w zakresie wymiany w ramach umów bilateralnych, prowadzenia badań 
naukowych, realizacji staży dla studentów i pracowników, wydarzeń kulturowych i 
integracyjnych. W projekcie wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego PL oraz 
uczelni partnerskich na Ukrainie – studenci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy 
administracji, a główne dziedziny to: mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie, 
informatyka, inżynieria środowiska.  Zrealizowano 29 mobilności, w tym do PL z Ukrainy 
przyjechało: 5 studentów w celu zrealizowania części studiów; 13 nauczycieli w celu 
prowadzenia zajęć oraz 6 pracowników w celach szkoleniowych. W uczelniach partnerskich 
na Ukrainie poprowadziło zajęcia 5 pracowników PL. W związku z tym, że strategie 
umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz programy studiów w PL i uczelniach 
partnerskich są zbliżone, projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów i 
pracowników, co spowodowało wykorzystanie wszystkich przyznanych mobilności oraz 
dodatkowych dwóch utworzonych z niewykorzystanych funduszy i środków OS.  
Głównym celem projektu było zrealizowanie wysokiej jakości mobilności studentów i 
pracowników. Znaczenie projektu polegało na rozszerzeniu istniejącej do tej pory współpracy 
z ukraińskimi uczelniami poprzez możliwość współpracy w ramach projektu UE. Duże 
znaczenie miała także możliwość zapoznania się przedstawicieli uczelni partnerskich na 
Ukrainie z programem Erasmus+, zasadami realizacji wymiany w ramach nie tylko umowy 
dwustronnej, ale także w ramach projektu. 
Jakością i zarządzaniem projektem w odniesieniu do uczestników mobilności w PL 
zajmowało się Biuro Kształcenia Międzynarodowego (wcześniej Biuro Wymiany 
Międzynarodowej, dalej: BKM), koordynatorzy wydziałowi oraz koordynator uczelniany 
programu Erasmus+. W uczelniach ukraińskich do realizacji projektu zostały wyznaczone 
osoby odpowiedzialne za realizację projektu. W trakcie realizacji projektu uczelnie nie 
dyskryminowały kandydatów i uczestników ze względu na obywatelstwo, płeć i wiek. 
Stosowane były zasady równego traktowania oraz możliwości dostępu do informacji. Podział 
kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie wyrażony w procentach przedstawiał się 
następująco: 45 % mężczyźni oraz 55 % kobiety. Wszyscy uczestnicy zostali zakwalifikowani 
i uzyskali stypendium zgodnie z budżetem przyznanym PL w ramach konkursu wniosków 
oraz z zasadami zatwierdzonymi w PL i zaakceptowanymi przez uczelnie ukraińskie. 
Realizacja projektu pozwoliła na rozwój i podniesienie kompetencji językowych (polski, 
angielski, ukraiński), społecznych, międzykulturowych  oraz zawodowych uczestników 
projektu; wymianę przykładów dobrych praktyk w kształceniu studentów oraz organizacji 
pracy administracji uczelni; promocję oferty edukacyjnej zaangażowanych uczelni. Dzięki 
realizacji projektu uczelnie partnerskie wzmocniły swoją pozycję na poziomie lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym, stały się bardziej atrakcyjnymi uczelniami dla studentów 
obcokrajowców, ponadto kreowany jest pozytywny wizerunek ukraińskich naukowców i 
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przedsiębiorców. W rezultacie wskaźnik umiędzynarodowienia regionu wzrasta, tworzy się 
środowisko międzykulturowe a miasta/regiony, w których znajdują się uczelnie uczestniczące 
w projekcie rozwijają się. 
Ze względu na wieloletnie kontakty PL z uczelniami partnerskimi na Ukrainie projekt stał się 
dodatkową możliwością do rozpowszechniania informacji o realizacji przez PL studiów 
płatnych w języku polskim i angielskim wśród studentów z Ukrainy. Intensywna współpraca 
międzynarodowa przełożyła się również na zwiększenie pozycji PL w regionie lubelskim, jak 
również rozszerzenie oferty edukacyjnej PL dla studentów zagranicznych. 
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PARTNERZY 
 

• Łucki Narodowy Techniczny Uniwersytet http://lutsk-ntu.com.ua/en  
• Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, 

Równe http://nuwm.edu.ua/en  
• Tarnopolski Narodowy Techniczny Uniwersytet im. Iwana Poluja 

http://tntu.edu.ua/?p=en/home  
• Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 

http://www.knuba.edu.ua/eng/  
• Odeski Narodowy Techniczny Uniwersytet http://opu.ua/eng/  
• Chersoński Narodowy Techniczny Uniwersytet http://kntu.net.ua/index.php/eng/  
• Lublin University of Technology http://www.pollub.pl/  

 


